Program dela Komisije za organizacijo, kadre in
promocijo SZS za leto 2022
1.
2.
3.
4.
5.
6.

obravnava registracij, prestopov športnikov,
vrednotenje rezultatov za priznanja in nagrade 2022 in organizacija prireditve
Strelec leta 2020, 2021, 2022,
spremembe Pravilnika o priznanjih in nagradah SZS in Pravilnika o izbiri najboljših
tekmovalcev, društva in športne poteze leta v SZS,
spremembe Pravilnika o registraciji tekmovalcev glede terminov za prestope in
licenciranje tekmovalcev v skladu s predlogi KPPS,
sodelovanje z ostalimi komisijami, strokovnim svetom in predsedstvom SZS,
priprava in izvedba ukrepov za povečanje popularnosti strelskega športa.

6.1. OSNOVNI CILJ
Osnovni cilj vseh komunikacijskih in promocijskih aktivnosti je dvigniti prepoznavnost in ugled
strelstva v Sloveniji kot športa, v katerem dosegajo slovenski športniki vrhunske rezultate. V
najkrajšem možnem času organizirati ekipo, ki bo pripravljala video prispevke s slovenskega
državnega prvenstva in mednarodnih tekmovanj ter omogočila streaming teh tekmovanj preko
spletne strani.
Določiti višino sredstev (s strani predsedstva Strelske zveze Slovenije), ki jih ima KOKP na voljo za
promocijske aktivnosti.
6.2. PROMOCIJSKE PRIORITETE

-

Promovirati rezultate slovenskih strelcev na mednarodnih tekmovanjih.

-

Promovirati državno prvenstvo ter najpomembnejša domača in mednarodna strelska tekmovanja,
ki jih organizira ali soorganizira Strelska zveza Slovenije, z obveščanjem medijev, pripravami video
prispevkov ter streamingov tekmovanj preko spletne strani.

Promovirati vrhunske dosežke slovenskih strelcev na vseh tekmovanjih (ko dosežejo rezultate, ki
imajo posebno težo tudi v mednarodnih tekmovanjih na domačih tekmovanjih).

6.3. METODE PROMOCIJE

-

Obveščanje medijev s sporočili za medije o dosežkih slovenskih strelcev na najpomembnejših
mednarodnih tekmovanjih neposredno po končanem tekmovanju (sporočila za medije).
Distribucija kratkih izjav slovenskih strelcev ob vrhunskih rezultatih na mednarodnih tekmovanjih
(video na spletni strani) ali organizacija krajših pogovorov z novinarji.
Organizacija medijskih središč na vseh pomembnih mednarodnih tekmovanjih, ki jih organizira ali
soorganizira Strelska zveza Slovenije.
Obveščanje medijev ob letnih skupščinah strelske zveze in svečanih dogodkih (Strelec leta).
Vsa zgornja sporočila objavljati na socialnih medijih ter spletni strani Strelske zveze Slovenije.

6.4. TERMINSKI NAČRT PROMOCIJE STRELSTVA - DOGODKI, KI JIM NAMENIMO POSEBNO
POZORNOST
Marec 2022
• WC Nicosia

Avgust 2022

• GP Wroclaw

• GP Ormož, (SLO)

• EP 10m, Hamar (NOR)

• Evropsko prvenstvo 25/50/300/trap

(zaradi sankcij prestavljeno)

• DP trap člani in članice Murska Sobota

April 2022
• Zaključni 6. turnir 1. Državne lige in DL

mladih 10m

• GP Emir Cup, Massa Martana, ITA
• GP Črne njive

• WC Lonato, ITA
• 31. DP 10m člani/ce, mladinci/ke

September 2022
• DP trap mladinci/ke, kadeti/nje

Maj 2022

• EC25m Rečica pri Laškem (SLO)

• 31. DP mladih 10m

• 32. DP 50m

• 5. DP mešanih parov 10m

• 32. DP 25m

• JWC Suhl, GER

• Finali Evropskega pokala na 300m

• ?WC Baku (AZE)
• GP Plzen (POL)
• Kvalifikacije EYL Innsbruck (AUT)

Junij 2022
• WC Baku (AZE)
• GP Murska Sobota
• GP Konya, TUR
• Sredozemske igre Oran (ALG)
• GP Porpetto (ITA)
• EC 25m in 300m Aarhus (DEN)
• Univerzijada, Chengdu (CHN)
• SU Plzen (POL)

Zagreb (HRV) in 25m Lizbona (POR)

• Svetovno prvenstvo Osijek, CRO
• Finale EYL Budimpešta (HUN)

Oktober 2022
• GP Slovenije Pragersko, SLO
• SP 10, 25, 50 in 300m, Kairo (EGY),
• 1. turnir 1. Državne lige in DL mladih

10m

November 2022
• 2. in 3. turnir 1. Državne lige in DL

mladih 10m

• MT Zagreb in MT Beograd
• Strelec leta 2022

Julij 2022

• ISSF GP Osijek 10m

• GP Novi Sad (SRB)
• EC 300m Zagreb (HRV)

Strelska Zveza Slovenije medije obvešča tudi o vseh vrhunskih in kakovostnih rezultatih slovenskih
strelcev na drugih domačih in mednarodnih tekmovanjih, ko dosežejo vrhunske rezultate - državne

rekorde ali rezultate, ki so blizu svetovnih rekordov. SZS poroča tudi o rezultatih in uspehih mladih
strelk in strelcev, predvsem v domačem ligaškem tekmovanju z zračno puško in pištolo ter v trapu.
6.5. DRŽAVNA PRVENSTVA IN MEDNARODNA TEKMOVANJA V SLOVENIJI
Vzpostaviti ekipo, ki bo pripravljala video reportaže iz tekmovanj ter omogočala video stream preko
spletne strani Strelske Zveze Slovenije.
Na dan tekmovanja pripraviti sporočila za medije z vsemi dobitniki kolajn in dosežkih slovenskih
strelcev ter jih distribuirati medijem in objaviti na spletni strani Strelske zveze Slovenije kot tudi
njenih socialnih medijih.
Vzpostaviti enotne medalje in pokale za vsa državna prvenstva Strelske zveze Slovenije.
6.6. EKIPA IN NAČIN DELA

-

Strokovna služba Strelske Zveze Slovenije opozori člane Komisije za organizacijo, kadre in
promocijo na pomembnejše tekmovanje 7 dni pred začetkom tekmovanja.
Sprejme se dogovor o neposrednem spremljanju (kdo in na kak način) rezultatov tekmovanja
preko uradne spletne strani ali na drugačen način.
V primeru uvrstitve v finale ali drugega vrhunskega rezultata slovenskih strelcev na največjih
tekmovanjih Strelska Zveza Slovenije takoj obvesti medije po standardni nacionalni adremi.
V primeru vrhunskega rezultata na manjšem tekmovanju Strelska Zveza Slovenije o rezultatu
obvesti medije še isti dan ali najkasneje 1 dan po zaključku tekmovanja. O rezultatih SZS obveščajo
organizatorji tekmovanja ali vodje reprezentance ali ekip.
V mesecu marcu se pripravi vzorčno sporočilo za medije, ki se ga za lažje obveščanje vsakič dopolni
le z imenom tekmovanja, imeni športnikov in njihovimi rezultati. Vzorčno sporočilo za medije se
pripravi tudi za vrhunske rezultate.
Vsa sporočila za medije se isti dan objavijo tudi na spletni strani Strelske Zveze Slovenije.

Komisija za organizacijo, kadre in promocijo SZS
Predsednica Mojca Potrč

